
 

 

 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 

 

§ Ärendelista 
 

§ 57 Dnr 2020-000083 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 

§ 58 Dnr 2020-000087 

Yttrande över Plan och modell för bemanningsenhet 

§ 59 Dnr 2020-000227 

Yttrande över Laholms Kulturplan 2021-2024 

§ 60 Dnr 2020-000208 

Yttrande över nya reglementen för kommunala råd 

§ 61 Dnr 2020-000235 

Uppsägning av förskolebyggnad i Knäred 

§ 62 Dnr 2020-000250 

Ansökan om medel från kommunstyrelsen avseende statliga ersättningen för 

etableringsinsatser för utveckling av undervisning i svenska som andraspråk 

(sva) riktad mot grundskola 

§ 63 Dnr 2020-000236 

Reviderade riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever i förskola, 

grundskola och grundsärskola 

§ 64 Dnr 2020-000003 

Anmälan om kränkande behandling 

§ 65 Dnr 2020-000001 

Delegationsanmälningar 

§ 66 Dnr 2020-000002 

Anmälningar 

§ 67 Dnr 2020-000004 

Informations- och diskussionsärenden 

§ 68 Dnr 2020-000218 

Deltagande på distans 



 

 

Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 24 juni 2020 

 
Protokollet som justerats den 25 juni 2020, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Malin Andersson 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 26 juni 

till och med den 18 juli 2020 intygas. 

 

 

……………………………………………… 

Malin Andersson 

Barn- och ungdomskontoret 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-06-24  
 

Plats och tid Utbildningslokalen, Räddningstjänsten, klockan 13:00 – 16:40, 

 ajournering kl. 14:30-15:00 

 

Beslutande Åke Hantoft (C), ordförande 

 Anita Fast (M) 

 Bo Tengqvist (S) (deltagande på distans) 

 Marit Schwerin (M) 

 Anita Folden (SD) 

 Annita Asplid (S) (deltagande på distans) 

 Gunilla Waldeman (C) 

 Jan Gottfriedson (L) 

 Martin Lönnstam (MED)    

 

Övriga deltagande  Helene Nilsson (KD), ersättare 

 Helge Wigforss (SD), ersättare §§57–62  

 Johan Johansson (M), ersättare 

 Kristina Svensson (SD), ersättare 

 Lennart Svensson (V), ersättare 

  

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

    Sophia Sävås, skoljurist  

 Staffan Petersson ekonom § 57 

 Helen Karlsson, enhetschef EFI §§ 57–63 

 Erik Thor, avdelningschef grundskola § 67 

 Agneta Ljung, kvalitetsutvecklare § 67 

 Jan Abrahamsson, avdelningschef förskola § 67 

 Malin Andersson, kommunsekreterare 

 

Utses att justera Jan Gottfriedson (L) 

  

Plats och tid för justering Stadshuset den 25 juni klockan 13:00 

 

Paragrafer  §§ 57-68 

 

 

 

Sekreterare __________________________________ 

 Malin Andersson 

 

 

 

Ordförande __________________________________ 

 Åke Hantoft (C) 

 

 

 

Justerande __________________________________ 

 Jan Gottfriedson (L)
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-06-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 57 Dnr 2020-000083  

 

Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningen till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av barn- och ungdomsnämndens ekonomi.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets sammanställning januari-maj månad 

2020.  

Beredningsutskottets protokoll den 16 juni, § 45. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-06-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 58 Dnr 2020-000087  

 

Yttrande över Plan och modell för bemanningsenhet 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomskon-

torets tjänsteskrivelse daterad den 3 juni som svar på remissen.  

 

Ärendebeskrivning 

Personalenheten har utifrån uppdrag från kommunstyrelsens led-

ningsutskottet 2019 arbetat med att utreda/revidera tillvägagångs-

sättet för införandet av bemanningsenheten. I utredningen presente-

ras tidsaspekter för införandet av de olika verksamheterna samt de 

ekonomiska förutsättningarna för perioden 2020–2022. I utredning-

en framgår det även hur mycket medfinansiering bemanningsenhet 

kräver under införandet innan enheten antas vara självfinansierad. 

Vidare presenterar utredningen två förslag till hur bemanningsen-

heten kan finansieras. Kommunstyrelsens personal- och organisat-

ionsutskottet beslutade den 4 februari 2020 att förslaget ska skickas 

på remiss till berörda nämnder och verksamheter. Kommunstyrel-

sens personal- och organisationsutskottet har därefter förlängt re-

misstiden och önskar svar tillsammans med en risk- och konse-

kvensanalys senast den 29 juni.   

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskottet beslut den 

4 februari, § 2, 2020 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 3 juni 2020. 

Beredningsutskottets protokoll den 16 juni, § 46. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-06-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 59 Dnr 2020-000227  

 

Yttrande över Laholms Kulturplan 2021-2024 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till Laholms kultur-

plan 2021–2024.  

 

Ärendebeskrivning 

Laholms kulturplan innefattar åren 2021-2024 och är till stor del 

grundad i samtal med kommunens invånare, politiker, kulturorgani-

sationer, föreningar och yrkesverksamma kulturskapare. Kultur- 

och utvecklingsnämnden har remitterat kulturplanen till berörda 

nämnder och kulturaktörer för yttrande senast den 31 augusti 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss- Laholms kulturplan 2021-2024. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 8 juni 2020. 

Beredningsutskottets protokoll den 16 juni, § 47. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-06-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 60 Dnr 2020-000208  

 

Yttrande över nya reglementen för kommunala råd 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot de föreslagna 

reglementena för de kommunala råden.  

 

Ärendebeskrivning 

I Laholms kommun finns två kommunala råd; Kommunala pens-

ionärsrådet och Kommunala funktionsrättsrådet. Kommunlednings-

kontoret har utrett rådens förutsättningar och har utifrån utredning-

en tagit fram förslag till nya reglementen. De nya reglementena syf-

tar till att ge råden likvärdiga förutsättningar. Kommunstyrelsen ut-

ser ordförande i råden bland kommunens ledamöter. Råden utser 

inom sig en vice ordförande. Kommunen väljer inom sig 2 ledamö-

ter och 2 ersättare till respektive råd, som väljs för en mandatpe-

riod. De nya reglementena börjar gälla fr.om. 1 januari 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss gällande nya reglementen för kommunala råd. 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 3 juni 2020. 

Beredningsutskottets protokoll den 16 juni, § 48. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

                      Martin Lönnstam (MED): bifall till beredningsutskottets förslag. 

 

Annita Asplid (S) med instämmande av Bo Tengqvist (S):  

Barn- och ungdomsnämnden ser mycket positivt på ett gemensamt 

reglemente för de båda kommunala råden. Socialdemokraterna stäl-

ler sig helt bakom rådens syfte och uppgifter. Kommunens sam-

råds- och informationsansvar om sin verksamhet, planerade föränd-

ringar och resultat som har eller kan få aktualitet för rådens mål-

grupper är ett viktigt steg för delaktighet. Lika viktigt är, att detta 

ansvar är ömsesidigt och att råden inte endast ska respondera på in-

formation från kommunen utan också komma med egna inspel till 

dialog är mycket viktigt enligt oss socialdemokrater. Reglementen 

och dess syfte är i hög grad inriktat på verksamheterna och ”de in-

satser som bedrivs och att råden kan ta initiativ till och aktivt arbeta 

för förändringar i den kommunala verksamheten. De ska också 

kunna ge förslag till lämpliga anpassningar av den av det verksam-

hetsutbud som berör deras målgrupps förhållanden i samhället.” 

 

                                                Forts. 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-06-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

 

 

Forts. 

 

Hur kommer råden in i samhällsplaneringen? Det måste vara av 

stort intresse för kommunen att råden med sin erfarenhet får en ak-

tiv roll i planeringen av vårt samhälle. Här finns en samlad kompe-

tens kring frågor som rör bland annat tillgänglighet, trygghet och 

närhet samt en god uppfattning och behov såsom bostäder, upplå-

telseformer och service. Avslutningsvis kan vi bara konstatera att 

Funktionsrättsrådets rätt att vara remissinstans finns reglerat i lag, 

allt enligt PBL.               

 

 Beslutsgång 

 Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och  

 ungdomsnämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag. 

 

 Reservationer 

 Annita Asplind (S) och Bo Tengqvist (S) reserverar sig mot beslutet. 
  

 ______ 

  Ersättarens mening 

   Helene Nilsson (KD) stödjer beredningsutskottets förslag till beslut. 
    

 Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen   

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-06-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 61 Dnr 2020-000235  

 

Uppsägning av förskolebyggnad i Knäred  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att säga upp 

fastigheten på Doktorsgatan 8, Knäred, där barn- och ungdoms-

nämnden idag bedriver förskoleverksamhet.  

 

Uppsägningen görs innan 2020-06-30 och BUN avträder fastighet-

en senast 2021-07-01 i enlighet med hyresavtalets regler. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn och ungdomsnämnden bedriver förskoleverksamhet på sex 

avdelningar i fyra olika lokaler i Knäred. Under den stora inflytt-

ningsvågen 2015 var det full beläggning och kö till platserna.  Un-

der det senaste året har antalet barn som behöver förskoleplatser 

minskat och delar av tiden har en avdelning stått tom. Mot bak-

grund av ovan föreslås att kommunstyrelsen säger upp fastigheten i 

enligt med hyresavtalets regler.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 8 juni 2020.  

Beredningsutskottets protokoll den 16 juni, § 49. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen      
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-06-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 62 Dnr 2020-000250  

 

Ansökan om medel från kommunstyrelsen avseende statliga er-

sättningen för etableringsinsatser för utveckling av undervis-

ning i svenska som andraspråk (sva) riktad mot grundskola 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen  

 

att ställa sig bakom barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse 

avseende EFI:s beskrivning gällande behovet av förstärkt samarbete 

och stöd till grundskolorna i Laholms kommun i deras undervisning 

i svenska som andraspråk (sva) samt möjlighet till ett fortsatt arbete 

för integrationspedagog under 2021, riktad mot förskola och för-

skoleklass för utveckling av flerspråkigheten. 

 

att finansiering sker genom kommunstyrelsens medel för etable-

ringsinsatser med 270 tkr under år 2020 samt 1 040 tkr under år 

2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Enheten för flerspråkighet och integration inom barn- och ung-

domsnämnden ansöker om medel från kommunstyrelsen avseende 

statliga ersättningen för etableringsinsatser för utveckling av under-

visning i svenska som andraspråk (sva) riktad mot grundskola. Syf-

tet är att främja en ökad måluppfyllelse för de elever som inte får 

godkända betyg i svenska som andra språk eftersom de ofta har 

svårigheter att nå målen i något eller några andra ämnen.  

 

Finansiering föreslås ske genom kommunstyrelsens medel för eta-

bleringsinsatser med 270 tkr under år 2020 samt 1 040 tkr under år 

2021.  

 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 10 juni 2020. 

Bilaga- Statistik från Skolverket   

Beredningsutskottets protokoll den 16 juni, § 50. 

_____ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-06-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 63 Dnr 2020-000236  

 

Reviderade riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och 

elever i förskola, grundskola och grundsärskola 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden antar reviderade riktlinjer för utbild-

ning av nyanlända barn och elever i förskolan, grundskolan och 

grundsärskolan. 

 

Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2020.  

 

Ärendebeskrivning 

Enheten för flerspråkighet och integration har arbetat fram ett revi-

derat förslag till nya riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och 

elever i förskolan och grundskolan.  

 

Beslutsunderlag 

Reviderade riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever i 

förskolan och grundskolan.  

Beredningsutskottets protokoll den 16 juni, § 51. 

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-06-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 64 Dnr 2020-000003  

 

Anmälan om kränkande behandling  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och  

lägger dessa till handlingarna.       

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen (2010:800) ska personal på förskolan/skolan som 

får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt 

för kränkande behandling i samband med verksamheten, skyldig att 

anmäla detta till rektor. Vidare är rektor skyldig att anmäla att ett 

barn/en elev anser sig utsatt för kränkande behandling till huvud-

mannen. Rektor ska omgående anmäla till barn- och ungdoms-

nämnden när en händelse inträffat. Dessa anmälningar redovisas 

vid nästkommande nämndssammanträde.      

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälningar om kränkande behandling den 17 

juni 2020.      

_____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-06-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 65 Dnr 2020-000001  

 

Delegationsanmälningar  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger delegationsanmälningarna  

till handlingarna.       

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, 

ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen att besluta på 

nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Beslut som fattas på nämndens vägnar anmälas till barn- och ung-

domsnämnden i enlighet med nämndens delegationsordning.       

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över anmälda delegationsbeslut den 17 juni 2020.  

Protokoll Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott den 16 

juni §§ 45-52   

_____ 

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-06-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 66 Dnr 2020-000002  

 

Anmälningar  

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingar-

na.       

 

Ärendebeskrivning 

Beslut och andra dokument som kommit in till barn- och ungdoms-

nämnden under månaden.    

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över synpunkter och förslag den 17 juni 2020.  

Förteckning över anmälningar den 17 juni 2020.      

 

      

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 

Barn- och ungdomsnämnden 2020-06-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 67 Dnr 2020-000004  

 

Informations- och diskussionsärenden  

 
Byggnationer, uppföljning 
Jan Abrahamsson 

 
Revidering av Nämndsplan 2021 

Richard Mortenlind/Sophia Sävås 

 

Måluppfyllelse, uppföljning – Betyg elever åk 6-9   

    Analys av minskat antal barn inom fritidshemmen 
                       Erik Thor/Agneta Ljung  

 

Skolutredningen 

            Åke Hantoft  

                      _____ 
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-06-24  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 68 Dnr 2020-000218  

 

Deltagande på distans 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämndens ledamöter intygar att samtliga delta-

gare har deltagit på lika villkor under dagens sammanträde.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagens 6 kap. 24 § kommunallagen har nämndle-

damöter rätt att delta i sammanträden på distans, under förutsätt-

ning av fullmäktige har fattat beslut om detta, vilket kommunfull-

mäktige i Laholms kommun har. 

Distansdeltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid 

samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan delta på lika vill-

kor i enlighet med kommunallagen och Laholms kommun riktlinjer 

för sammanträden på distans. 

Barn- och ungdomsnämndens ledamöter intygar på fråga från ord-

föranden att så har skett under dagens sammanträde. 

Ledamöter som har deltagit på distans via Teams: Bo Tengqvist (S) 

Annita Asplid (S)  

      

_____ 

 

      

 

 


